
    
    
    

 أشهر الكتب ا�ؤلفة � ا�فس� با�أثور وا�فس� بالرأي أشهر الكتب ا�ؤلفة � ا�فس� با�أثور وا�فس� بالرأي أشهر الكتب ا�ؤلفة � ا�فس� با�أثور وا�فس� بالرأي أشهر الكتب ا�ؤلفة � ا�فس� با�أثور وا�فس� بالرأي / / / / عنوان ا�لقة   عنوان ا�لقة   عنوان ا�لقة   عنوان ا�لقة   

 : عنا# ا�لقة
 :أشهر الكتب ا�ؤلفة � ا�فس� با�أثور إ'االً أشهر الكتب ا�ؤلفة � ا�فس� با�أثور إ'االً أشهر الكتب ا�ؤلفة � ا�فس� با�أثور إ'االً أشهر الكتب ا�ؤلفة � ا�فس� با�أثور إ'االً     
 تفس� ابن عباس  .(
 جامع ا6يان عن تأويل آي القرآن للط0ي ./
 ?رر الوج< � تفس� الكتاب العزيز البن عطية .:

 القرآن العظيم البن كث�تفس�  .@
    ::::أشهر الكتب ا�ؤلفه � ا�فس� بالرأي إ'االً أشهر الكتب ا�ؤلفه � ا�فس� بالرأي إ'االً أشهر الكتب ا�ؤلفه � ا�فس� بالرأي إ'االً أشهر الكتب ا�ؤلفه � ا�فس� بالرأي إ'االً 

 .مفاتيح الغيب للرازي .(
 ا6حر ا�حيط ألK حيان،  ./

 الكشاف للزOPي،  .:

 أشهر الكتب ا�ؤلفة � ا�فس� با�أثور إ'االً أشهر الكتب ا�ؤلفة � ا�فس� با�أثور إ'االً أشهر الكتب ا�ؤلفة � ا�فس� با�أثور إ'االً أشهر الكتب ا�ؤلفة � ا�فس� با�أثور إ'االً  �

وسنتVم عنه إن  ا�فس� ا�نسوب البن عباسا�فس� ا�نسوب البن عباسا�فس� ا�نسوب البن عباسا�فس� ا�نسوب البن عباسالكتب ا�ؤلفة � ا�فس� با�أثور كث�ة جداً منها 
 وتفس� ابن عطيةوتفس� ابن عطيةوتفس� ابن عطيةوتفس� ابن عطية، أK الشيخ ابن حبانأK الشيخ ابن حبانأK الشيخ ابن حبانأK الشيخ ابن حبان، وتفس� ابن أK حاتمابن أK حاتمابن أK حاتمابن أK حاتموتفس�  وتفس� ابن عيينهوتفس� ابن عيينهوتفس� ابن عيينهوتفس� ابن عيينهشاء اهللا 

وتفس� أK الليث السمرقندي، وتفس� أK إسحاق ا^عل[ الكشف وا6يان، وتفس� القرآن، 
وتفس� وتفس� وتفس� وتفس� ، K شيبةK شيبةK شيبةK شيبةير ابن اير ابن اير ابن اير ابن ا، وتفسابن جرير الط0ي جامع ا6يان عن تأويل آي القرآنابن جرير الط0ي جامع ا6يان عن تأويل آي القرآنابن جرير الط0ي جامع ا6يان عن تأويل آي القرآنابن جرير الط0ي جامع ا6يان عن تأويل آي القرآنوتفس� 

ا6غوي معالم ا�hيل، وتفس� القرآن العظيم للحافظ ابن كث�، وتفس� اeر ا�نثور � ا�فس� ا6غوي معالم ا�hيل، وتفس� القرآن العظيم للحافظ ابن كث�، وتفس� اeر ا�نثور � ا�فس� ا6غوي معالم ا�hيل، وتفس� القرآن العظيم للحافظ ابن كث�، وتفس� اeر ا�نثور � ا�فس� ا6غوي معالم ا�hيل، وتفس� القرآن العظيم للحافظ ابن كث�، وتفس� اeر ا�نثور � ا�فس� 
 با�أثور للسيوl، وفتح القدير للشوjk رحم اهللا اiميع، با�أثور للسيوl، وفتح القدير للشوjk رحم اهللا اiميع، با�أثور للسيوl، وفتح القدير للشوjk رحم اهللا اiميع، با�أثور للسيوl، وفتح القدير للشوjk رحم اهللا اiميع، 

  تفس� ابن عباستفس� ابن عباستفس� ابن عباستفس� ابن عباس    ////        (((( 
 mه ويسoطاهر ?مد طاهر ?مد طاهر ?مد طاهر ?مد     أبوأبوأبوأبو'عه هذا     تنوير ا�قباس من تفس� ابن عباستنوير ا�قباس من تفس� ابن عباستنوير ا�قباس من تفس� ابن عباستنوير ا�قباس من تفس� ابن عباستفس� ابن عباس ا�نسوب إ

ابن عباس أنه ح0 األمه ابن عباس أنه ح0 األمه ابن عباس أنه ح0 األمه ابن عباس أنه ح0 األمه ، ومعروف عن آبادي الشافu صاحب القاموس ا�حيطآبادي الشافu صاحب القاموس ا�حيطآبادي الشافu صاحب القاموس ا�حيطآبادي الشافu صاحب القاموس ا�حيط    بن يعقوب الف�وزبن يعقوب الف�وزبن يعقوب الف�وزبن يعقوب الف�وز
]xء اyة دzوتر'ان القرآن وهو اإلمام وسبب إمامته بر]xء اyة دzوتر'ان القرآن وهو اإلمام وسبب إمامته بر]xء اyة دzوتر'ان القرآن وهو اإلمام وسبب إمامته بر]xء اyة دzص~ اهللا عليه وسلم  -وتر'ان القرآن وهو اإلمام وسبب إمامته بر-  � yحينما د

ظه الكث� من أشعارها، أيضاً ما وأيضاً إ�امه بلغة العرب وحف) ا� فقه � اeين وعلمه ا�أويلا� فقه � اeين وعلمه ا�أويلا� فقه � اeين وعلمه ا�أويلا� فقه � اeين وعلمه ا�أويل(
 أو� من دقة الفهم واالستنباط وأيضاً عنايته بهذا العلم، �ن �� �الس الصحابة ويسأ�م عن ما

 .أش� عليه
تهم ابن عباس من قبل 

ُ
بأن ابن عباس ه ا�ذاهب اإلسالمية � تفس� القرآن ه ا�ذاهب اإلسالمية � تفس� القرآن ه ا�ذاهب اإلسالمية � تفس� القرآن ه ا�ذاهب اإلسالمية � تفس� القرآن � كتاب جوe زيهرجوe زيهرجوe زيهرجوe زيهرأ

    ))))@@@@((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة



ل�م غ� صحيح وجرى � هذا اإلتهام أ�د أم� � فجر توسع � األخذ عن أهل الكتاب وهذا ا
أن ابن عباس ر� اهللا عنهما لم يك� � األخذ عن أهل الكتاب وما أخذه أن ابن عباس ر� اهللا عنهما لم يك� � األخذ عن أهل الكتاب وما أخذه أن ابن عباس ر� اهللا عنهما لم يك� � األخذ عن أهل الكتاب وما أخذه أن ابن عباس ر� اهللا عنهما لم يك� � األخذ عن أهل الكتاب وما أخذه  وقد رُد عليهماوقد رُد عليهماوقد رُد عليهماوقد رُد عليهمااإلسالم 

عنهم ال يمس العقيدة وال يمس أصول اeين ولكن قد تكون من األمور ال� قد تكون حقاً عنهم ال يمس العقيدة وال يمس أصول اeين ولكن قد تكون من األمور ال� قد تكون حقاً عنهم ال يمس العقيدة وال يمس أصول اeين ولكن قد تكون من األمور ال� قد تكون حقاً عنهم ال يمس العقيدة وال يمس أصول اeين ولكن قد تكون من األمور ال� قد تكون حقاً 
 .وقد تكون غ� ذلك لكنه أيضاً قليلوقد تكون غ� ذلك لكنه أيضاً قليلوقد تكون غ� ذلك لكنه أيضاً قليلوقد تكون غ� ذلك لكنه أيضاً قليل

العلماء ر�هم اهللا اعتنوا بتفس� ابن عباس ونظروا � الطرق ا�وصلة البن عباس و'عوا هذه 
 :ووجدوها ما ي  من الطرقووجدوها ما ي  من الطرقووجدوها ما ي  من الطرقووجدوها ما ي  من الطرقالطرق وصنفوها ورتبوها 

وهذه ¢ أجود الطرق وأفضلها طريق معاوية بن صالح عن ع  بن أK طلحة عن ابن عباس طريق معاوية بن صالح عن ع  بن أK طلحة عن ابن عباس طريق معاوية بن صالح عن ع  بن أK طلحة عن ابن عباس طريق معاوية بن صالح عن ع  بن أK طلحة عن ابن عباس  :أوالً أوالً أوالً أوالً     �
ة � ا�فس� رواها ع  بن أK طلحة لو رحل رجل فيها إ¦ إن � م¥ صحيف"ح£ قال اإلمام أ�د 

 .وهذه النسخة اعتمد عليها ا6خاري ر�ه اهللا � صحيحه" م¥ قاصداً ما �ن كث�ا
 طريق قيس ابن مسلم الكو© عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جب� عن ابن عباسطريق قيس ابن مسلم الكو© عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جب� عن ابن عباسطريق قيس ابن مسلم الكو© عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جب� عن ابن عباسطريق قيس ابن مسلم الكو© عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جب� عن ابن عباس    ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً     �

    ....وهذه أيضاً طريق صحيحة � ªط الشيخ�
طريق ابن إسحاق صاحب الس� عن ?مد بن أK ?مد عن عكرمة أو سعيد بن جب� عن طريق ابن إسحاق صاحب الس� عن ?مد بن أK ?مد عن عكرمة أو سعيد بن جب� عن طريق ابن إسحاق صاحب الس� عن ?مد بن أK ?مد عن عكرمة أو سعيد بن جب� عن طريق ابن إسحاق صاحب الس� عن ?مد بن أK ?مد عن عكرمة أو سعيد بن جب� عن     ::::ثا^اً ثا^اً ثا^اً ثا^اً �

    ....وهذه طريق جيدة إسنادها حسنابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباس 
السدي الكب� عن أK مالك وتارة عن أK صالح عن ابن السدي الكب� عن أK مالك وتارة عن أK صالح عن ابن السدي الكب� عن أK مالك وتارة عن أK صالح عن ابن السدي الكب� عن أK مالك وتارة عن أK صالح عن ابن         الر�نالر�نالر�نالر�ن    طريق إسماعيل بن عبدطريق إسماعيل بن عبدطريق إسماعيل بن عبدطريق إسماعيل بن عبد :رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً �

ئمة ال يرتضون روايته وهو ئمة ال يرتضون روايته وهو ئمة ال يرتضون روايته وهو ئمة ال يرتضون روايته وهو ولكن هذا السدي Pتلف فيه وهو تابu شيu وzث� من األولكن هذا السدي Pتلف فيه وهو تابu شيu وzث� من األولكن هذا السدي Pتلف فيه وهو تابu شيu وzث� من األولكن هذا السدي Pتلف فيه وهو تابu شيu وzث� من األ عباسعباسعباسعباس
    ....ضعيفضعيفضعيفضعيف

وهذه الطريقة ®تاج إ¦ دقة � ا6حث ألنها  ¢ طريق عبدا�لك بن جريج عن ابن عباس¢ طريق عبدا�لك بن جريج عن ابن عباس¢ طريق عبدا�لك بن جريج عن ابن عباس¢ طريق عبدا�لك بن جريج عن ابن عباس :خامساً خامساً خامساً خامساً �
    ....®وي الغث والسم� والصحيح والسقيم

ألن الضحاك  صحيحةوهذه الطريقة غ�  طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباسطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباسطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباسطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس    ::::سادساً سادساً سادساً سادساً �
طريق البن عباس منقطعة ألن الضحاك لم يدرك ابن عباس ر� اهللا Pتلف � توثيقه ثم أيضاً ال

    ....عنهما
    ....ضعيفضعيفضعيفضعيفألن عطية  مقبولةو¢ أيضاً غ�  طريق عطية العو© عن ابن عباسطريق عطية العو© عن ابن عباسطريق عطية العو© عن ابن عباسطريق عطية العو© عن ابن عباس::::اً اً اً اً سابعسابعسابعسابع�

� ° حال معظم ما � هذا الكتاب تنوير ا�قباس عن ابن عباس يدور إن لم يكن 'يعه � � ° حال معظم ما � هذا الكتاب تنوير ا�قباس عن ابن عباس يدور إن لم يكن 'يعه � � ° حال معظم ما � هذا الكتاب تنوير ا�قباس عن ابن عباس يدور إن لم يكن 'يعه � � ° حال معظم ما � هذا الكتاب تنوير ا�قباس عن ابن عباس يدور إن لم يكن 'يعه � 
وقد عرفنا فيما سبق أن هذه  سائب الV[ عن اK صالحسائب الV[ عن اK صالحسائب الV[ عن اK صالحسائب الV[ عن اK صالح?مد بن مروان السدي عن ?مد بن ال?مد بن مروان السدي عن ?مد بن ال?مد بن مروان السدي عن ?مد بن ال?مد بن مروان السدي عن ?مد بن ال

 ضعيفة  الرواية

    ....جامع ا6يان عن تأويل آي القرآن للط0يجامع ا6يان عن تأويل آي القرآن للط0يجامع ا6يان عن تأويل آي القرآن للط0يجامع ا6يان عن تأويل آي القرآن للط0ي////        ////
جامع ا6يان عن تأويل آي القرآن إلمام ا�ف±ين وشيخهم أK جعفر ?مد بن جرير الط0ي ر�ه 

س� وسماه جامع ا6يان عن تأويل اهللا تعا¦ وهو إمام زمانه ألف هذا الكتاب العظيم وهو كتاب ا�ف
لو رحل أحد إ¦ م²ن كذا من أجل تفس� " ةآي القرآن، وقد استفاد العلماء منه ح£ قال ابن خزيم



فقد فقد فقد فقد ، هذا الكتاب وا�ف±ون yلة � ابن جرير كما قال العلماءوا�ف±ون yلة � ابن جرير كما قال العلماءوا�ف±ون yلة � ابن جرير كما قال العلماءوا�ف±ون yلة � ابن جرير كما قال العلماء" " " " ابن جرير لم يكن ذلك كث�ا
وبعد ذلك وهللا  اً �ود الرشيد من أمراء µداً �ود الرشيد من أمراء µداً �ود الرشيد من أمراء µداً �ود الرشيد من أمراء µدزمناً ما ثم وجدت � نسخة � حيازة أم� حائل سابقزمناً ما ثم وجدت � نسخة � حيازة أم� حائل سابقزمناً ما ثم وجدت � نسخة � حيازة أم� حائل سابقزمناً ما ثم وجدت � نسخة � حيازة أم� حائل سابق

ا�مد طبع الكتاب فتداول وأصبح � أيدي اxاس فلله ا�مد، وهذا ا�فس� � قيمته و� جال�ه 
أجل ا�فاس� وأعظمها فإنه  "تفس� ابن جرير"وzتابه يع· "يقول عنه السيوl ر�ه اهللا تعا¦ 

أ'عت األمة � أنه لم "وقال اإلمام اxووي "  بعضيتعرض �وجيه األقوال وترجيح بعضها �
 "يصنف مثل تفس� الط0ي

ويذكر " القول � تأويل قو� تعا¦"منهجه أنه يقول � بداية ° آية فما منهج ابن جرير � تفس�ه ؟ فما منهج ابن جرير � تفس�ه ؟ فما منهج ابن جرير � تفس�ه ؟ فما منهج ابن جرير � تفس�ه ؟ 
ابع�، ثم يبدأ يف± اآلية بما يرويه بسنده إ¦ اx[ ص~ اهللا عليه وسلم إ¦ الصحابة إ¦ ا� اآلية

فيوجه األقوال ويرجح بينها كما أنه ر�ه اهللا يتعرض لإلعراب واستنباط األح²م، وأيضاً يتوقف 
عند رجال اإلسناد يتVم عليهم تعديًال وتوثيقاً أو رداً وعدم قبول، أيضاً ر�ه اهللا �ن يعتÀ بذكر 

اً أخذ 'لة من أخبار بÀ إÁائيل القراءات وتوجيهها وهو اإلمام ا�شهور � القراءات ر�ه اهللا، أيض
وجعلها � كتابه، وهو يعت0 مرجع ال غ· لطلبة العلم عنه بل والعلماء أيضاً،  """"تتتتاإلÁائيليااإلÁائيليااإلÁائيليااإلÁائيليا"

فا�ف±ون yلة � ابن جرير، هذا الكتاب طبع عدة طبعات و� طبعات غ� ?ققة ومصورة كث�اً 
    الشيخ اeكتور عبدالشيخ اeكتور عبدالشيخ اeكتور عبدالشيخ اeكتور عبد هذه األيام قام معاÂ ، و©ولكن لم يكملهاولكن لم يكملهاولكن لم يكملهاولكن لم يكملها وطبعة حققها الشيخ أ�د شاكروطبعة حققها الشيخ أ�د شاكروطبعة حققها الشيخ أ�د شاكروطبعة حققها الشيخ أ�د شاكر

فجزاهم اهللا  ا�حسن الÃÄ مع 'ع من ا6احث� بتحقيق الكتاب ونOه ب� اxاسا�حسن الÃÄ مع 'ع من ا6احث� بتحقيق الكتاب ونOه ب� اxاسا�حسن الÃÄ مع 'ع من ا6احث� بتحقيق الكتاب ونOه ب� اxاسا�حسن الÃÄ مع 'ع من ا6احث� بتحقيق الكتاب ونOه ب� اxاس    اهللا بن عبداهللا بن عبداهللا بن عبداهللا بن عبد
 خ�اً، 

  ?رر الوج< � تفس� الكتاب العزيز البن عطية?رر الوج< � تفس� الكتاب العزيز البن عطية?رر الوج< � تفس� الكتاب العزيز البن عطية?رر الوج< � تفس� الكتاب العزيز البن عطية    ////        :::: 
    ?مد عبد?مد عبد?مد عبد?مد عبد    أبوأبوأبوأبوبن عطية وهو أيضاً من كتب ا�فس� با�أثور ا�حرر الوج< � تفس� الكتاب العزيز ال

نشأ � بيت علم وفضل �ن فقيهاً  ،من قضاة األندلس ا�شهورين والعلماءا�ق بن Åلب بن عطية ا�ق بن Åلب بن عطية ا�ق بن Åلب بن عطية ا�ق بن Åلب بن عطية 
، ألف ، ومن أعيان الفقه ا�الÆ، ومن أعيان الفقه ا�الÆ، ومن أعيان الفقه ا�الÆ، ومن أعيان الفقه ا�الÆجليًال yرفاً بعلوم ا�ديث وا�فس� واللغة واألدب �ن من األذكياء

الصحابة وا�ابع�، ولم يذكر ا�قيقة األسانيد  هذا ا�فس� ?رر الوج< وقد Èص فيه ا�نقول عن
يك� من الشواهد الشعرية واإلعراب وتوجيه يك� من الشواهد الشعرية واإلعراب وتوجيه يك� من الشواهد الشعرية واإلعراب وتوجيه يك� من الشواهد الشعرية واإلعراب وتوجيه وkنت � أيضاً شخصية واضحة � كتابه ف²ن 

و� أيضاً اختيار وترجيح � هذا ا6اب، شيخ اإلسالم ابن تيمية أث· � هذا الكتاب وقال  القراءات،القراءات،القراءات،القراءات،
"Pن اشتمل � تفس� ابن عطية خ� من تفس� الزÉثاً وأبعد عن ا6دع وËي، وأصح نقًال وO

تفس� ابن عطية وأمثا� أتبع "وقال أيضاً " بعضها بل هو خ� منه بكث� بل لعله أرجح هذه ا�فاس�
إ¦ آخر Ìمه ر�ه اهللا، فتفس� ابن عطية من الكتب ا�عتمدة " للسنة واiماعة وأسلم من ا6دعة

طبعة مغربية حققها ا�جمع العلÍ بفاس و¢ متداولة ومشهورة طبعة مغربية حققها ا�جمع العلÍ بفاس و¢ متداولة ومشهورة طبعة مغربية حققها ا�جمع العلÍ بفاس و¢ متداولة ومشهورة طبعة مغربية حققها ا�جمع العلÍ بفاس و¢ متداولة ومشهورة اآلن و� طبعتان � السوق 
 موجودتان � األسواق،  والطبعة األخرى طبعتها دولة قطر � إدارة األوقاف وهاتان الطبعتانوالطبعة األخرى طبعتها دولة قطر � إدارة األوقاف وهاتان الطبعتانوالطبعة األخرى طبعتها دولة قطر � إدارة األوقاف وهاتان الطبعتانوالطبعة األخرى طبعتها دولة قطر � إدارة األوقاف وهاتان الطبعتان

  تفس� القرآن العظيم البن كث�تفس� القرآن العظيم البن كث�تفس� القرآن العظيم البن كث�تفس� القرآن العظيم البن كث�    ////        @@@@ 



ماعيل بن عمر بن كث� للحافظ أK الفدا إس "تفس� القرآن العظيم"من كتب ا�فس� با�أثور أيضاً 
 كتاب ا6داية واxهايةكتاب ا6داية واxهايةكتاب ا6داية واxهايةكتاب ا6داية واxهايةر�ه اهللا وهو اإلمام اiليل من أئمة العلم � ا�فس� وا�ديث وا�اريخ � 

وهو من تالميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية ر�ه اهللا تعا¦، اشتهر بعلم ا�فس� وألف هذا الكتاب اÎي 
با�أثور بعد ابن جرير الط0ي ر�ه اهللا، وهو خ� من  يعت0 عند العلماء � ا�رتبة ا^انية � ا�فس�

تعا¦ والÏم منهج شيخ اإلسالم وهو تفس� القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم با�روي عن ف± Ìم اهللا 
الصحابة وما روي عن ا�ابع� وkن ر�ه اهللا يرجح األقوال ويضعف الروايات ويعتÀ كث�اً بذكر 
 األحاديث بأسانيدها، فينقل عن اإلمام أ�د � ا6داية وعن الشيخ� ا6خاري ومسلم وعن غ�هم
من كتب ا�فس� وا�ديث ا�فقودة وا�وجودة، وهذا ا�فس� Ðمع ب� ا�فس� با�أثور وب� بروز 
شخصيته � ذكر األح²م الفقهية والÄجيحات واالختيارات يناقش ا�ذاهب واألدلة، وقد طبع عدة 

طبعة مستقلة  طبعات طبع مع معالم ا�hيل للبغوي طبعة واحدة، وطبع أيضاً مستقًال طبعة الشعب
وطبع أيضاً طبعات وحققت � هذه األزمنة وهذه األوقات و¢ وهللا ا�مد فيها خ� كث� وÉن �ن � 

 بعضها نقص وخلل، 
 .أشهر الكتب ا�ؤلفه � ا�فس� بالرأي إ'االً أشهر الكتب ا�ؤلفه � ا�فس� بالرأي إ'االً أشهر الكتب ا�ؤلفه � ا�فس� بالرأي إ'االً أشهر الكتب ا�ؤلفه � ا�فس� بالرأي إ'االً  �
اiبار وتفس�  الر�ن بن كيسان األصم وتفس� أبو ع  اiباj وتفس� عبد تفس� عبد: منها 
كشاف للزOPي وتفس� مفاتيح الغيب للرازي وتفس� مدارك ا�hيل وحقائق ا�أويل للنسÒ ال

وتفس� 6اب ا�أويل � معاj ا�hيل للخازن وا6حر ا�حيط ألK حيان وأنوار ا�hيل وأÁار 
 ا�أويل للبيضاوي وغ�هم من كتب ا�فس� وسوف نتحدث عن بعضها، 

  الكشاف للزOPيالكشاف للزOPيالكشاف للزOPيالكشاف للزOPي    ////        (((( 
من كتب ا�فس� بالرأي الكشاف للزOPي وهو جار اهللا ?مود بن عمر الزOPي وهو إمام � 
علم ا6الغة وعلم اxحو وعلم األدب وآراؤه � علم ا6الغة واxحو واألدب يتناقلها العلماء 

ث ث ث ث بل هو شديد � التشببل هو شديد � التشببل هو شديد � التشببل هو شديد � التشب    االعتقاداالعتقاداالعتقاداالعتقادولكن الزOPي كما هو معروف عنه معÕÏ ولكن الزOPي كما هو معروف عنه معÕÏ ولكن الزOPي كما هو معروف عنه معÕÏ ولكن الزOPي كما هو معروف عنه معÕÏ ويعتمدون عليها، 
الكشاف عن  "وقد ألف كتابه الكشاف � ا�فس� وضمنه الكث� وسماهباعÏاoاته، باعÏاoاته، باعÏاoاته، باعÏاoاته،     ببدعته وببدعته وببدعته وببدعته و

وقد دس فيه اعÏاoاته دساً دقيقاً ح£ إن  "حقائق غوامض ا�hيل وعيون األقاويل � وجوه ا�أويل
وليس بعد هذا "ل يقو عندما يأÎ Öكر نعيم اiنةعندما يأÎ Öكر نعيم اiنةعندما يأÎ Öكر نعيم اiنةعندما يأÎ Öكر نعيم اiنةبعض اxاس قد يقرأ فال ينتبه العÏاoاته، مثًال 

وهذا غ� صحيح بل هناك ما هو أعظم ×ا يذكر � هذه اآلية وهو اxظر إ¦ وجه اهللا "اxعيم نعيم 
الشك أن معتقد أهل السنة الشك أن معتقد أهل السنة الشك أن معتقد أهل السنة الشك أن معتقد أهل السنة ، و ألن معتقد ا�عÏلة نÒ رؤية اهللا تبارك وتعا¦ � اiنةألن معتقد ا�عÏلة نÒ رؤية اهللا تبارك وتعا¦ � اiنةألن معتقد ا�عÏلة نÒ رؤية اهللا تبارك وتعا¦ � اiنةألن معتقد ا�عÏلة نÒ رؤية اهللا تبارك وتعا¦ � اiنةتبارك وتعا¦، 

ارك وتعا¦ أن يكرمÀ وÉياكم بذلك، ، أسأل اهللا تبواiماعة إثبات الرؤية بل ¢ أعظم اxعيمواiماعة إثبات الرؤية بل ¢ أعظم اxعيمواiماعة إثبات الرؤية بل ¢ أعظم اxعيمواiماعة إثبات الرؤية بل ¢ أعظم اxعيم
ابن ا�نّ� طبعت حاشيته ابن ا�نّ� طبعت حاشيته ابن ا�نّ� طبعت حاشيته ابن ا�نّ� طبعت حاشيته وهذه االعÏاoات دقيقة جداً وقد تعقبه العلماء ر�هم اهللا تعا¦، مثل 

االنتصاف � حاشيته ونبه � كث� من اعÏاoاته وقال إنÀ استخرجتها با�ناقيش، أيضاً أبوحيان � االنتصاف � حاشيته ونبه � كث� من اعÏاoاته وقال إنÀ استخرجتها با�ناقيش، أيضاً أبوحيان � االنتصاف � حاشيته ونبه � كث� من اعÏاoاته وقال إنÀ استخرجتها با�ناقيش، أيضاً أبوحيان � االنتصاف � حاشيته ونبه � كث� من اعÏاoاته وقال إنÀ استخرجتها با�ناقيش، أيضاً أبوحيان � 



 .كث�ة ونبهوا � أخطائه فيهاكث�ة ونبهوا � أخطائه فيهاكث�ة ونبهوا � أخطائه فيهاكث�ة ونبهوا � أخطائه فيهاا6حر ا�حيط تعقبه � اعÏاoاته الا6حر ا�حيط تعقبه � اعÏاoاته الا6حر ا�حيط تعقبه � اعÏاoاته الا6حر ا�حيط تعقبه � اعÏاoاته ال
     مفاتيح الغيب للرازيمفاتيح الغيب للرازيمفاتيح الغيب للرازيمفاتيح الغيب للرازي////        ////

أيضاً من كتب ا�فس� بالرأي مفاتيح الغيب وا�سm ا�فس� الكب� لفخر اeين ?مد بن عمر 
Üوهو إمام زمانه ألف � فنون كث�ة ومؤلفات وعلوم معروفة ومشهورة ومن ÚÛÚالرازي ا�تو© سنة 

 وهو Ëق تفس� كب� أربعة وثالث� جزءا كتاب ضخم، وقد أث� تساؤل ذلك كتابه ا�فس� الكب�
ف²ن للناس � ذلك مذاهب، بعضهم قال ألف ح£ سورة  ألفه لوحده أم اشÄك معه غ�ه؟ألفه لوحده أم اشÄك معه غ�ه؟ألفه لوحده أم اشÄك معه غ�ه؟ألفه لوحده أم اشÄك معه غ�ه؟هل هل هل هل 

األنبياء ثم جاء بعده شهاب اeين اÈوÞ فOع � تكملة هذا ا�فس� ولم يتمه، ثم جاء بعده µم 
من يرى الكتاب فال Ðد  وا�قيقة هل هذا صحيح أو ال،هل هذا صحيح أو ال،هل هذا صحيح أو ال،هل هذا صحيح أو ال،ما بá منه وال ندري  اeين القموÕ فأكمل

فيه تفاوتاً كب�اً، ومعروف اإلنسان قد يصيبه ضعف � بعض األحيان ثم ينشط � ا�فس� وقد 
يضعف وهذه قدرات ومواهب من اهللا تبارك وتعا¦ وا�قيقة أنه � بعض السور �ن ينص يقول 

ا ويذكر اسمه � كذا وzذا هذا معناه أنه �، لكن ا�ختلف فيه بعض السور انتهيت من تفس�ه
واألجزاء ال يعرف أ¢ من تكملة تالميذه أم منه ويرجح بعضهم أن هذا ا�فس� âه � وأنه لم 

أخرى أن اإلنسان قد ينشط للتأoف � زمن  جهةيكمله أحد، والسبب أن ا�نهج متقارب، ومن 
خر، وهذه سنة اهللا � ا�ياة، فهذه الكتب ال تؤلف � يوم وoلة بل تؤلف � وقد يضعف � زمن آ

أن هذا والصحيح والصحيح والصحيح والصحيح أزمنة وعصور و© أوقات متنوعة واإلنسان تعÄيه الظروف وتعÄيه أحوال كث�ة، 
الكتاب فيه ا�فس� وفيه غ� ا�فس�، أما أن يقال ليس فيه ãء من ا�فس� فهذا إجحاف بل فيه 

وفيه أسباب نزول وفيه استنباطات وفيه لطائف وفيه نقل أقوال العلماء � ا�فس�، نعم هو  قراءات
صحيح توسع عفا اهللا عنه � نقل أقوال أهل الفلسفة والصوفية وا�وسع � علم الفلك وا�يئة وعلم 
 الرياضيات وغ� ذلك ما � شك، لكن هذا ال يغمطه حقه فهو كتاب يعتمد عليه ويرجع إoه

 .ا�تخصصون � علم ا�فس�
  ا6حر ا�حيط إلK حيانا6حر ا�حيط إلK حيانا6حر ا�حيط إلK حيانا6حر ا�حيط إلK حيان    ////        ::::    

ومن كتب ا�فس� بالرأي كتاب تفس� ا6حر ا�حيط ألK حيان أث� اeين ?مد بن يوسف 
للهجرة إمام زمانه � ا�فس� و© اللغة و© اxحو واإلعراب  æ@èوقيل  æ@çاألندلå تو© yم 

ذلك، هذا الرجل ألف كتابه تفس� ا6حر ا�حيط وهو � اسمه Ëر وال¥ف وأيضاً � األصول وغ� 
?يط وقد جعل � مقدمة نافعة ضمنها كث� من ا�باحث كتعريف ا�فس� وب� منهجه � هذا 

أنه سينقل كث�اً عن ابن عطية � ا�حرر الوج< وعن أنه سينقل كث�اً عن ابن عطية � ا�حرر الوج< وعن أنه سينقل كث�اً عن ابن عطية � ا�حرر الوج< وعن أنه سينقل كث�اً عن ابن عطية � ا�حرر الوج< وعن الكتاب و®دث أيضاً عن موقفه من 
�تات ثم طبع مرة أخرى طبعة غ� ?ققة ثمان ثمان ثمان ثمان     لكتاب طبع �هذا ا الزOPي من كتابه الكشاف،الزOPي من كتابه الكشاف،الزOPي من كتابه الكشاف،الزOPي من كتابه الكشاف،

وÉنما ¢ صف جديد فنسأل اهللا أن يهيئ �ذا الكتاب من يطبعه ألن هذا الكتاب ينقل عن كتب 
مفقودة غ� موجودة وÐمع الكث� حقيقة خاصة � باب القراءات و© توجيه القراءات ما ال يوجد � 



أن يهيئ � من يقوم بتحقيقه وÉخراجه � الوجه ا�طلوب وطباعته نظ�، فنسأل اهللا جل وعال 
 .oنتفع به اxاس

يعتÀ بذكر القراءات وتوجيهها فهذا منهجه، منهجه أنه يذكر ا�ناسبات أوًال ب� اآليات  أبو حيانأبو حيانأبو حيانأبو حيان
ت � والسور ويذكر أيضاً القراءات وتوجيهها وينقل أقوال ا�ف±ين � مع· اآليات، يف± ا�فردا

حدة، أيضاً يعتÀ بمسائل اxحو واإلعراب وا6الغة، وقد سجلت � هذا رسائل ماجست� ورسائل 
دكتوراة، أيضاً يعتÀ باالستنباط واeقة، يرد � أصحاب ا�ذاهب الضالة، ذكرت آنفاً أن أبا حيان 

وج< ال سيما ما � كتابه ا�حرر الوعن ابن عطية وعن ابن عطية وعن ابن عطية وعن ابن عطية � كتابه الكشاف الزOPي الزOPي الزOPي الزOPي ينقل كث�اً عن 
وkن يتعقبهما كث�اً بالرد و�مل عليهما �ًال فيه قسوة بعض  بمسائل اxحو ووجوه اإلعراب،بمسائل اxحو ووجوه اإلعراب،بمسائل اxحو ووجوه اإلعراب،بمسائل اxحو ووجوه اإلعراب،يتعلق 

األحيان خاصة � اëاه الزOPي، �نت مناقشاته مع الزOPي مناقشات حادة وشديدة جداً 
أن الزOPي كما هو : مثاالً وا�قيقة ما � شك أن الزOPي وقعت منه زالت وأذكر � هذا ا�قام 

kَؤُُهمْ  { معروف رد قراءة ابن yمر � قو� تعا¦ َªُ ْوَالِدِهْم
َ
zَِ� َقتَْل أ ِOَْن لَِكثٍِ� ِمَن الُْمòَذلَِك َزيzَؤُُهمْ َوkَ َªُ ْوَالِدِهْم
َ
zَِ� َقتَْل أ ِOَْن لَِكثٍِ� ِمَن الُْمòَذلَِك َزيzَؤُُهمْ َوkَ َªُ ْوَالِدِهْم
َ
zَِ� َقتَْل أ ِOَْن لَِكثٍِ� ِمَن الُْمòَذلَِك َزيzَؤُُهمْ َوkَ َªُ ْوَالِدِهْم
َ
zَِ� َقتَْل أ ِOَْن لَِكثٍِ� ِمَن الُْمòَذلَِك َزيzََو { 

� مسألة معروفة � الفصل ب� ا�ضاف وا�ضاف إoه يعÀ إ¦ آخره مسألة óوية معروفة، ا�هم أن 
قراءة ابن yمر وابن yمر معروف أحد القراء السبعة ا�عروف� فلما رد قراءته غضب  الزOPي رد

فالزOPي أصله أعجÍ وهو من (حيان وقال عبارته ا�شهورة � تفس� اآلية وأعجب لعجÍ  أبو
 كيف يرد :ضعيف � اxحو يتجرأ � قراءة ابن yمر ف�دها أو كما قال ثم قال) أئمة اللغة واxحو

فتوسع فيها فانظروا كيف القسوة قال رجل عجÍ ) اإلمام ا�قرئ واÎي أخذ عن 'لة من الصحابة
وضعيف � اxحو وzيف يتجرأ ويرد فأبو حيان هنا ما قال إال ا�ق � رده � الزOPي وتعقبه 

هة نظر عليه، � ° حال مناقشاته مع ابن عطية كذلك �ن يناقشه � ا�سائل ال� � فيها وج
لكن �نت مناقشاته أخف وأسهل وعباراته معه وÉن �ن � بعضها قسوة ولكن ليست بتلك 
القسوة ال� �نت مع الزOPي، وأيضاً الزOPي معÕÏ وأK حيان تعقبه � اعÏاoاته ورد عليه 

 .فيها
جعفر الغرناl جعفر الغرناl جعفر الغرناl جعفر الغرناl     نقل كث�اً عن شيخه أKنقل كث�اً عن شيخه أKنقل كث�اً عن شيخه أKنقل كث�اً عن شيخه أKأبو حيان اعتمد � 'لة من الكتب ومصادر متنوعة وقد 

،Òا^ق،Òا^ق،Òا^ق،Òقيب � كتابه ا�حرير وا�حب� ألقوال أئمة أيضاً  ا^قxقيب � كتابه ا�حرير وا�حب� ألقوال أئمة اعتمد كث�اً � كتاب شيخه ابن اxقيب � كتابه ا�حرير وا�حب� ألقوال أئمة اعتمد كث�اً � كتاب شيخه ابن اxقيب � كتابه ا�حرير وا�حب� ألقوال أئمة اعتمد كث�اً � كتاب شيخه ابن اxاعتمد كث�اً � كتاب شيخه ابن ا
وقد ذكر أن اxقيب اxقيب اxقيب اxقيب     بابنبابنبابنبابنلشيخه 'ال اeين أK عبداهللا ?مد بن سليمان ا�قدõ ا�عروف لشيخه 'ال اeين أK عبداهللا ?مد بن سليمان ا�قدõ ا�عروف لشيخه 'ال اeين أK عبداهللا ?مد بن سليمان ا�قدõ ا�عروف لشيخه 'ال اeين أK عبداهللا ?مد بن سليمان ا�قدõ ا�عروف ، ا�فس�ا�فس�ا�فس�ا�فس�

 نههذا كتاب ضخم وzب� وقد اعتمد عليه أK حيان كث�اً واستفاد م
 


